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Wij zijn Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel. Wij willen
voor zoveel mogelijk mensen van betekenis zijn met live
symfonische muziek. Daarom bieden wij jou een breed
spectrum aan muzikale belevenissen. We laten vertrouwde en
discriptor groot
nieuwe geluiden horen. Er valt veel te ontdekken, binnen én
buiten de concertzalen.
Het is onze liefde voor de muziek en ons vak, die wij vol passie
met jou willen delen. Ervaar de overweldigende live belevenis
van een professioneel symfonieorkest. Laat je meevoeren
discriptor
groot
door
de grootsheid
van de muziek, en ontdek hoe die je kan
meeslepen en beroeren.
Wij willen iedereen laten ervaren hoe verrassend symfonische
muziek kan zijn. Niet alleen jou, maar ook de rest van Nederland.
En niet alleen in de concertzaal, maar juist ook daarbuiten.
Op festivals, op straat, in parken of kastelen.
Wij verleggen grenzen, die van onszelf, maar ook die van
iedereen die ons wil horen. Wij doorbreken de kaders van
traditionele concertbeleving, concertzaal en het vak van
orkestmusicus.
We introduceren nieuwe thema’s en werken samen, binnen en
buiten ons eigen vakgebied. Zo klinken we elke keer anders.

Educatie bij Phion
We zijn trots op ons veelzijdige educatieve programma voor
groep 1 t/m 8, waar je voor je school altijd iets kunt vinden dat
jouw muziekonderwijs ondersteunt en verrijkt. Muziekeducatie
is belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen, daarom
delen we onze passie en kennis met het onderwijs. We ondersteunen leerkrachten en vakdocenten bij het geven van
kwalitatief muziekonderwijs. Door te investeren in het maken
van muzikale voorstellingen, door de inzet van onze musici en
door de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen met aantrekkelijk en toegankelijk lesmateriaal, behoort het educatieaanbod
van Phion tot het beste van de Nederlandse orkesten.
Phion, voor iedereen iets te ontdekken.
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Welkom
bij Phion

Sleutelervaringen
Meedoen, ervaren en zelf muziek
maken met de musici van het
orkest: dát is muziekeducatie bij
Phion, Orkest van Gelderland &
Overijssel. Phion is het professionele
symfonieorkest uit de twee oostelijke
provincies dat je met je leerlingen
kunt bezoeken. Een kennismaking
met een nieuwe muzikale wereld, die
steeds weer grote indruk maakt op
de leerlingen en leerkrachten. Voor
elk leerjaar hebben we aansprekende
en indrukwekkende muziekprojecten.
De verwondering en verbazing,
de enthousiaste gezichten,
sleutelervaringen; daar doen we het
voor!
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Carlijn de Lange

Beleef het orkest van dichtbij
De grote schoolconcerten spelen we in een
concert- of theaterzaal in Apeldoorn, Arnhem,
Deventer, Doetinchem, Enschede, Hengelo,
Nijmegen, Zutphen en Zwolle. Is jouw klas nog
te jong of staat je school te ver weg om naar
de concertzaal te komen? Dan hebben we
verschillende projecten die we op school en in
kleine theaters aanbieden.

Monique Wijnker

Bij elk project bieden we aansprekend en
toegankelijk lesmateriaal. De lessen zijn via
LessonUp vanaf het digibord door iedereen
te geven, ongeacht je muzikale voorkennis.
De opdrachten zijn afwisselend, interactief,
enthousiasmerend en doen een beroep op de
creativiteit, verbeeldingskracht en muzikaliteit
van alle leerlingen. Met filmpjes en muziekfragmenten begint de kennismaking met het orkest
al in de klas!

“Ik kan mij niet heugen
dat ik kinderen zo
enthousiast heb zien
meedoen, zoveel
plezier, zo gelukkig.”
Een leerkracht na een bezoek
aan een schoolconcert.

Nieuwsgierig wat we voor jouw school kunnen
betekenen? Bekijk deze brochure en kijk voor
nog meer activiteiten op:
www.phion.nl/educatie
We hopen van harte jullie komend schooljaar
bij Phion te mogen begroeten.
Team Educatie
Carlijn de Lange, Eva Wilgers,
Jolan van de Waeter en Monique Wijnker

Jolan van de Waeter

Eva Wilgers
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De liefste wens
Schoolconcert voor groep 3-5
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Een prachtig dierenverhaal
van Toon Tellegen met orkest
Op een dag zitten alle dieren bij elkaar
in het bos en vertellen ze wat hun
liefste wens is. De krekel wil elke dag
jarig zijn, de duizendpoot wil 500 paar
nieuwe schoenen, de eendagsvlieg
wil een extra dag, de slak wil alle tijd
hebben en de mier wil helemaal niets.
De eekhoorn vertelt als laatste: zijn
liefste wens is een lied maken voor
iedereen. En terwijl de anderen aan
het woord waren, heeft hij het lied
gemaakt. Voordat iedereen weer
terug naar school gaat, zingen we
het samen!
Acteur Freek den Hartogh vertelt een
muzikaal en herkenbaar verhaal over
onze wensen, grote dromen, diepe
verlangens en vriendschap. Met
prachtige nieuwe muziek gespeeld
door orkest en levensgrote projecties
van kunstenaar Cynthia Borst komt
de dierenwereld helemaal tot leven.

Lesmateriaal
Er is kant-en-klaar digitaal lesmateriaal
beschikbaar met een liedje
(instructiefilm) en muziekfragmenten
met actieve opdrachten. Hierbij is
veel aandacht voor de creativiteit en
belevingswereld van leerlingen.
Bijzonderheden
Sleutelervaring: verbeelding en
verwondering, een film voor de oren,
verhaal en zang
Muziek: aansprekende orkestmuziek
van Corrie van Binsbergen, speciaal
geschreven voor dit muzikale verhaal
Ervaringsvormen: actief (kunst maken),
receptief (kunst beschouwen) en
reflectief (nadenken over kunst)
Kerndoelen: 54, 55 en 56 en aansluitend
op SLO-leerlijn Muziek
Doelgroep: BO/SBO groep 3 t/m 5
Duur voorstelling: 45 minuten
Locatie: in grote concertzalen en
theaters in Overijssel en Gelderland
Kosten: €5,50 per leerling
Aanmelden: www.phion.nl/educatie

Phioniers
ontvangen

korting!

Lees meer op
pagina 10.

Speellijst 2021
Do 21 januari

9.30 en 11.00 uur

Muziekcentrum Enschede

Vr 22 januari

9.30 en 11.00 uur

Amphion Doetinchem

Di 26 januari

9.30, 11.00 en 13.15 uur

Musis Arnhem – UITVERKOCHT PR8!

Wo 27 januari

9.30 en 11.00 uur

Theater Orpheus Apeldoorn

Do 28 januari

9.30 en 11.00 uur

Schouwburg Deventer

Vr 29 januari

9.30 en 11.00 uur

De Vereeniging Nijmegen

Ouders, grootouders en andere betrokkenen zijn van harte welkom
om het concert gratis op het balkon bij te wonen.
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Concert voor Rafiq
Meedoeconcert voor groep 5-8
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Jouw leerling artiest
in het concert
Wegens groot succes spelen we
weer een interactief concert voor
groep 5 tot en met 8. Alles wat
normaal niet gebruikelijk is tijdens
een klassiek concert mag nu juist
wel. Zingen, dansen, een regenkoor
maken, drummen op je lichaam...
Sterker nog: al deze actie wordt juist
voorgeschreven!
Samen met het orkest en verteller
Eric Robillard zingen de leerlingen het
ontroerende en spannende verhaal
over de elfjarige Rafiq, die alleen als
vluchteling naar Nederland komt.
Leerlingen bereiden het concert
in de klas voor met behulp van een
digitaal lespakket. In juni komen alle
leerlingen naar het theater voor een
onvergetelijke ervaring.

Lesmateriaal
Er is kant-en-klaar digitaal lesmateriaal
beschikbaar bestaande uit vijf lessen
met instructiefilmpjes om stap voor stap
alle liedjes en bewegingen te leren.
Bijzonderheden
Sleutelervaring: actief meedoen,
verbeelding en verwondering,
succeservaring en betekenisvol verhaal
Muziek: aansprekende orkestmuziek van
Toek Numan en herkenbare melodieën
uit de Eerste Symfonie van Mahler
Ervaringsvormen: actief (kunst maken),
receptief (kunst beschouwen) en
reflectief (nadenken over kunst)
Kerndoelen: 54, 55 en 56 en aansluitend
op SLO-leerlijn Muziek
Doelgroep: BO/SBO groep 5 t/m 8
en VSO
Duur voorstelling: 50 minuten
Locatie: in grote concertzalen en
theaters in Overijssel en Gelderland
Kosten: €5,50 per leerling
Aanmelden: www.phion.nl/educatie

Phioniers
ontvangen

korting!

Speellijst 2021

Lees meer op
pagina 10.

Do 10 juni

9.30 en 11.00 uur Musis Arnhem

Vr 11 juni

9.30 en 11.00 uur Schouwburg Hengelo

Di 15 juni

9.30 en 11.00 uur Theater Orpheus Apeldoorn

Do 17 juni

9.30 en 11.00 uur De Vereeniging Nijmegen

Di 22 juni

9.30 en 11.00 uur Muziekcentrum Enschede

Wo 23 juni

9.30 en 11.00 uur Muziekcentrum Enschede

Vr 25 juni

9.30 en 11.00 uur Theater De Spiegel Zwolle

Ouders, grootouders en andere betrokkenen zijn van harte welkom
om het concert gratis op het balkon bij te wonen.
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Nog meer te ontdekken

Digitaal en interactief
lesmateriaal voor in de klas
In mei 2020 zijn we gestart met het digitaliseren van
toegankelijke muzieklessen in ons nieuwe leskanaal
LessonUp. In dit leskanaal staat interactief en visueel
lesmateriaal dat direct in de klas gebruikt kan worden,
overzichtelijk gebundeld per leerjaar en thema. De lessen
zijn stapsgewijs opgebouwd, met muziekfragmenten en
filmpjes, en vol leuke, actieve en leerzame opdrachten
waarbij de creativiteit van de leerlingen en het luisteren
naar (klassieke) muziek centraal staat. Ook worden er
uitstapjes gemaakt naar dans, film, theater en beeldende
opdrachten. Je vindt er lesmateriaal ter voorbereiding
op de schoolconcerten en projecten, maar er komen ook
steeds meer muzieklessen bij voor dagelijks gebruik. Doe
je voordeel met de leukste lessen die al voor je klaar staan
in ons leskanaal: www.phion.nl/lesmateriaal

Word jij ook Phionier?
Liever geen los project maar meer continuïteit in de
muzikale ontwikkeling van leerlingen? Voor Phioniers
(scholen met een speciale band) ontwikkelen we een
uitdagend programma met muzikale projecten op
maat voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Bijvoorbeeld als onderdeel van de leerlijn De
Kracht van Muziek (incl. SLO-leerdoelen muziek).
Kleuters tot en met achtstegroepers krijgen zo een
kwalitatief totaalpakket voor sleutelervaringen.
Als Phionier ontvang je € 0,50 korting per leerling
op de schoolconcerten en krijg je toegang tot extra
lesmateriaal.
Meer informatie of je aanmelden als Phionier?
Zie onze website www.phion.nl/educatie
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contact
Zo bereik je ons
Nieuwsgierig wat we voor jouw school kunnen betekenen?
Wij helpen je graag verder.
website www.phion.nl/educatie
email educatie@phion.nl
telefoon 085 023 02 60

Website Phion.nl/educatie
Op onze website vind je de meest complete informatie over
de schoolconcerten en -projecten. En je kunt je klas(sen)
gemakkelijk aanmelden voor schoolconcerten en projecten.
Naast het complete overzicht voor het basisonderwijs, lees je
op phion.nl ook ook alles over onze musici, talentontwikkeling
en andere projecten.

Volg ons op Facebook, Instagram of YouTube
Kijkjes achter de schermen, leuke nieuwtjes of informatie over
de (school)concerten vind je dagelijks op onze social media
kanalen.
www.facebook.com/phionorkest
www.facebook.com/phionorkest.educatie
www.instagram.com/phionorkest
www.twitter.com/phion_orkest
www.linkedin.com/company/phion
www.youtube.com/phion

